
 
 
 

 
 
 

 

  

  
 
Beantwoording Artikel 51 vragen fractie Kies Lokaal, d.d. 18 jan. 2023 

 
         7 maart 2023 
Geachte fractie, 
 
Op 18 jan jl. heeft uw fractie schriftelijke vragen gesteld in het kader van artikel 51 van het 
RvO. 
 
Hierbij ontvangt u de schriftelijke reactie van het college op deze vragen.  
De gemeenteraad ontvangt een kopie van deze brief.  

 

Onderwerp: Uitvoering motie vrmd. 08-02-2022 GL KL GB BBB voortgang ontwikkeling 
Slotkwartier 
 
Inleiding 
Naar aanleiding van berichten van de zeven stichtingen die betrokken zijn bij de ontwikkeling 
van het Slotkwartier over de motie vrmd. 08-02-2022 GL KL GB BBB voortgang ontwikkeling 
Slotkwartier, heeft u schriftelijke vragen in het kader van artikel 51 van het RvO gesteld. 
Onderstaand de beantwoording van deze vragen. 
 
Vragen 
 
1.  Een van de stichtingen, Huys Egmont, heeft 157.500 subsidie verworven bij o.a. het Pr. 
Bernhard Cultuurfonds. Kunnen deze subsidies in gevaar komen indien de ontwikkeling van  
het Slotkwartier niet meer aansluit bij de overwegingen die gemaakt zijn om de subsidies te 
verlenen? Indien ja, waarom? Indien nee, waarom niet? 
 
Antwoord: Stichting Huys Egmont heeft de subsidie verworven voor realisatie van de vaste 
expositie. De invulling van de vaste expositie van Huys Egmont staat als gezamenlijke 
ambitie niet ter discussie. De stichting is, met steun van de gemeente, nog op zoek naar 
aanvullende financiering van deze vaste expositie. Aanschaf van de expositie kan in principe 
in onderdelen, maar zal dan per saldo veel duurder uitvallen dan realisatie ineens. Wanneer 
het volledige bedrag niet wordt verworven bestaat de kans dat de subsidie komt te vervallen. 
Vertraging in de uitvoering van het Uitvoeringskader Slotkwartier, waarbij het langer duurt 
totdat het Slotkwartier als geheel kan functioneren, kan een negatieve impact hebben op 
verdere subsidieverwerving voor Huys Egmont. Dit geldt eveneens voor aanpassingen van 
de kaders. 
 
2.  Het college heeft een aantal maanden geleden een voorstel gekregen van de zeven 
stichtingen. Dit was volgens procesafspraak met de (vorige) wethouder. Tot nu toe heeft het 
college hierop niet gereageerd. Klopt dit en waarom is dit dan niet gebeurd? 
 
Antwoord: Een oud wethouder heeft de stichtingen gevraagd om de drie 



 
 
 

 
 
 

 

inzendingen die de gemeente heeft ontvangen naar aanleiding van de openbare inschrijving 
voor een exploitant voor Slotweg 42 te voorzien van een beoordeling. Er is toen niet 
verzocht om een nieuw plan in te dienen. Het advies met de beoordeling van de 
plannen door de stichtingen wordt, conform afspraak met de stichtingen door het huidige 
college betrokken in de besluitvorming over de beoogde exploitant voor Slotweg 42. 
Vervolgens zal het college hierover met de stichtingen contact opnemen. 
 

 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen 
 
 

 
 
 
mr. M.N. (Martijn) Schroor  
secretaris 

L.Hj. (Lars) Voskuil 
burgemeester 

 
Kopie : de leden van de gemeenteraad  
 
 


